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well-ClICK
Instrukcja montażu i pielęgnacji

PRZeD MONTAŻeM
Pokrycie podłogowe WELL-click układa się zazwyczaj jako podłogę pływającą, tzn. nie 
przykleja się go do podłoża. Układanie wykonuje się na czystej, suchej, równej powierzchni, 
pozbawionej spękań, która została pokryta odpowiednią masą szpachlową. W takim 
wypadku układa się bezpośrednio na paroizolacyjnej folii PE o grubości 0,2 mm, która służy 
jako systemowa warstwa podkładowa. Alternatywnie, podłogę WELL-click można przyklejać 
do podłoża pokrytego masą szpachlową wyrównującą przy użyciu odpowiedniego kleju do 
paneli LVT. Można ją układać na równych i gładkich podłogach z płytek ceramicznych lub 
naturalnego kamienia, desek drewnianych i płyty wiórowej oraz na wszelkiego rodzaju 
podkładach mineralnych. Zaleca się zdjęcie dywanów ze względów higienicznych. Podłoże 
nie może zawierać substancji takich jak plastyfikatory czy rozpuszczalniki.
Maksymalna dopuszczalna nierówność podłoża nie może przekroczyć 2 mm na 1 mb 
podłoża (zgodnie z DIN 18202, wiersz 4), w przeciwnym razie należy zaaplikować szpachlę 
wyrównującą. Wilgotność resztkowa nie może przekroczyć 2,0 CM. Przed montażem należy 
poddać pokrycie podłogowe 24-godzinnej aklimatyzacji w temperaturze pokojowej 15–25 °C 
i przy wilgotności względnej 40–60%, bez otwierania opakowania, w pozycji leżącej. WELL-
click można również montować na ogrzewaniu podłogowym (ogrzewanie ciepłą wodą lub 
elektryczne) o maksymalnej temperaturze podłoża 28 °C. Stan paneli podłogowych należy 
sprawdzić w świetle dziennym; jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, np. podczas transportu, 
należy zareklamować przed położeniem pokrycia. Różnice w kolorze lub strukturze 
materiału nie stanowią powodu do reklamacji. Przed położeniem sprawdź, czy pióra i wpusty 
pozbawione są wiórów/drzazg i innych zanieczyszczeń. Pokrycie podłogowe WELL-click 
nadaje się do montażu w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności i łazienkach. W takich 
pomieszczeniach zaleca się klejenie całopowierzchniowe.



MONTAŻ
Rozpocznij układanie w rogu, pozostawiając między ścianą a sąsiednim stałym elementem 
szczelinę dylatacyjną 10 mm. Po położeniu pierwszego panelu układaj następne jako 
bezpośrednią kontynuację pierwszego. Kawałek panelu z pierwszego rzędu należy użyć jako 
pierwszy kawałek drugiego rzędu. Panel ten musi mieć co najmniej 30 cm długości.
Do cięcia paneli zalecane są: ręczna piła tarczowa, wyrzynarka lub piła do laminatu. Zamki 
paneli połącz pod niewielkim kątem około 10° naciskając i lekko poruszając. Na stronie 
czołowej zamki paneli łączy się poprzez lekkie przyklepanie.
Pióra zamka (o długości min. 20 cm) zawsze wkładaj do dolnego policzka wpustu połączenia 
na zamek.
Maksymalna dozwolona powierzchnia bez kolejnych szczelin dylatacyjnych wynosi 10x10 m. 
Dla przejść rurowych wierci się otwory o średnicy o około 20 mm większej niż średnica samej 
rury. Następnie wykonuje się przykrycie przy użyciu rozety. Elementy drzwi są odpowiednio 
skracane, aby dało się pod nie swobodnie wsunąć panele pływające. Wzdłuż ścian użyj listew 
Fatra.

CZYSZCZeNIe I PIelĘGNACJA
Żywotność podłogi zależy w dużej mierze od jej użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji. 
Pierwotnej pielęgnacji WELL-click dokonujemy aplikując cienką i równomierną podkładową 
warstwę ochronną. W zależności od intensywności użytkowania należy wykonywać regularną 
pielęgnację. Do regularnego czyszczenia używaj odpowiednich środków czyszczących (np. 
marek Uzin, Dr. Schutz, LOBA itp.). Przy wejściu z pomieszczeń wspólnych lub z zewnątrz 
budynku zalecamy umieszczenie wycieraczki lub dywanika do zbierania brudu. Zabezpiecz 
podłogę stosując odpowiednie podkładki pod nogi stołu i krzeseł (miękkie tworzywo/filc).

INFO
WELL-click jest tworzywem termoplastycznym, dlatego reaguje na ciepło i zimno. Oznacza 
to, że pod wpływem ciepła (np. promieni słonecznych) rozszerza się, natomiast pod wpływem 
zimna przeciwnie - kurczy się. Chroń podłogę przed intensywnym bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych za pomocą technik zacieniania, a montaż wykonaj tak, aby panele 
mogły się swobodnie poruszać. Ocenę ułożonego pokrycia podłogowego przeprowadza się 
zgodnie z ČSN 49 2120, PN 5414/2010.
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